


Hematom i bukvägg efter blåspunktion pga UVI.  

Flicka 9 månader 



 
• Ingen hereditet för blodsjukdom.  
  Möjligen mor och mormor haft lätt att få blåmärken.  
 
• Själv hade patienten post partum subgalealt hematom som  
  krävde transfusion. Ultraljud hjärna u a.  
 
• Ingen koagulationsutredning utfördes.  

 



Blödningsutredning i samband med bukväggs hematomet: 
förlängd APT-tid på 66 sek. Von Willebrand faktor 2,13,  
ristocetinkofaktoraktivitet >1,64, faktor 5 >150, PK 1,0  
samt faktor VIIIC 0,01%.  
 
 
Således stark misstanke på svår hemofili A.  



  
 

• Karyotyp XX.  

• X-inaktiveringsmönster visar extrem lyonisering. 

• Ingen hereditet för hemofili.  

• Mutation inversion. 

• Mor ej bärare av flickans mutation.  

• Sedan 1 års ålder påbörjat profylaxbehandling.  



Inget test anses f.n ge något bra mått på  
klinisk blödningsbenägenhet och bör därför  
inte användas i rutinen 

Test av primär hemostas 

• Blödningstid 
• Adhesivitet 
• Aggregation 
• PFA 100 

 



Blödningstidsbestämning avskaffad för flera år 
sedan vid UMAS 
 

Lågt prediktivt värde för blödningsrisk 
Diagnostiskt ospecifikt 
Medför irrationellt beslutsfattande 
Många felkällor 
resurskrävande 

 



Strukturerade anamnes med ”scoring” 
 
APTT, PK (INR), Trombocyträkning, CRP, 
enstegsprotrombintid, faktor VIII, 
vWF:RCoF, Blödningsscore 
Trombocytutredning vid behov 
vWD-utredning, (flödescytometri) 
Konsultutlåtande 

Blödningsutredning vid koagulationscentrum UMAS 



Referens: F. Rodeghiero et al. J Thromb Haemost 2005; 3: 2619-26 
3 och 5 för män resp kvinnor 99 % spec och 70% sens  



Buchanan GR & Adix L, Grading of hemorrhage in children with ITP. J Pediatr 2002 141:683-88 



Blödningsrubbningar bland 
flickor/unga kvinnor 

 
• Drygt 1000 flickor i första året 

gymnasiet, första del studie publicerad 
2006 (Lethagen et al) 

• Mål för hela studien: Prevalens av 
von Willenbrand och 

Trombocytdysfunktion samt om 
korrelation med mer blödningssymtom 



73% ett  
43% mer än ett 
23% mer än två 
10% mer än tre symtom blödnings symtom 
 



 
•  8 hade redan diagnos: 5 PDF, 2 ITP, 1 okänd. Dessa 8 klart 

mer symtom. 

•  Milda blödn symtom många= 20-30% lätt att få blåmärken, 
näsblödning eller blödn munslemhinna. Detta motsvara de 
studier som är gjorda på friska kontroller. Isolerade 
symtom=normalfynd 

•  37% ansåg sig ha kraftiga menstruationer (motsvarar tidigare 
friska kontroll studier 23-44%) 

•  Subjektiva uppskattningen= ca hälften när mer objektiva 
mätmetoder (antal dagar, cykel dagar, antal byten) 

•  22% i studien hade behandling för riklig mens vilket speglar 
objektivt mätt menorragia i tidigare populations studie 

•  Mycket få angav ledmuskelblödn (3%) och endast knappt 1% 
långdragenblödn efter tandextraktion eller kirurgi 



Artikel 2 ej publicerad ännu 
Korrelation blödningssymtom till VWF 

 
Delades in i blödare 673, icke blödare 346,  

studerade 350 resp150, ca 50% av dessa svarade 
 

VWF nivå påverkas av stress, infektioner,  
hormonspegel, graviditet, ålder och  

blodgrupp (0 avsevärt lägre) 
 

De med lägre VWF nivåer (0.43-0.64 U/ml) låg  
i gruppen som blödde mer men ingen fick diagnosen 

 
Kunde ej påvisa betydelse av två  
promotor haplotyper i vWF genen,  

tid i menscykel eller p-piller   



  

 Diagnos kriterier för VWD 2006 
Sänkt halt 

Signifikanta blödnings symtom 
Positiv familjehistoria 

 
I nedre ref området 0.35-0.50 U/ml ska värdet bedömas  

som indikator för blödningsrisk men ej ge diagnos 
 

VWD ovanligare än 1% med stringenta diagn. kriterier 





• Undvik trauma, spec mot          
huvudet. 

• Ej salicyl, NSAID! 

• Ej i.m. Injektioner 



Koagulationsfrämjande behandling 
•  Cyklokapron/Tranexansyra  

 (100mg/ml, flaska 300ml, 25 mg/kg, 3 ggr dagl, 
vuxna 1 g x 3) 

 
Koagulations centra? 
 
•  Octostim/Desmopressin (nässpray 150ug/dos, 2 

doser kan upprepas efter 12 h max 2 -3 dagar, 
mindre barn halva dosen obs vätske restriktion)  

   Enstaka vW-pat kontraindicerat, endast vid heterozygot (mild) 
Glanzman indicerat 

 

•  FVII ? (90ug/kg upprepas efter 2-3 h?) 
 



Substitutionsbehandling 

•  VWF samt FVIII (ex. Hemate) 

•  Trombocyttransfusion, tänk på risk antikroppar 
GPIIb/IIIa 

•  Erytrocyttransfusion 



vWD ärftlighet 

Autosomal ärftlighet – både 
kvinnor och män 

Autosomal dominant – de flesta 
Autosomal recessive – vissa 

subtyper,  



vWD - type I 

autosomal dominant inheritance 
 
quantitative deficiency of the vWF 

vWF activity and vWFAg proportionally lowered 
normal multimeric pattern 

 
80-90% of patients 



vWD - type 2 

qualitative defect of the vWD 
lack of large and intermediate vWF multimers 
vWF activity lower than vWFAg 

 
several subtypes depending on type of defect (2A, 2B, 

2M, 2N) 
in type 2B the vWF has increased affinity for platelet GPIb – leads 
to increased platelet turnover and usually mild thrombocytopenia  



vWD - type 3 

severe recessive form 
total absence of vWF 
very long bleeding time 
very low FVIII concentration, ~5% 
severe bleeding symptoms (joint, muscle, GI) 



Platelet-plug formation – Trc aggregation 

PM Mannucci, N Engl J Med 2004 

The platelets are bound to the vessel wall and to each 
other by vWF or fibrinogen that forms bridges between 
the GPIIb/IIIa (⍺IIbβ3) receptors on different platelets 

Glanzmannstromboasteni  
Bernard Soulier 
Saknar olika receptorer, kongenital 
Lindrigare dysfunktioner olika typer 





Märkligt nog fann en kanadensisk studie på 27 friska voluntärer att 
skillnaderna i BT mellan olika testtillfälen var främst  
teknik(undersökar)relaterade ( Schwartz L,Brister SJ,Bourassa MG, Peniston 
C,Buchanan M. Interobserver reproducibility and biological variability of the 
Surgicutt II bleeding time, J Thromb Trombolys 1998;6:155-158).  



Det mest gedigna arbetet gjordes av Rodgers och Levin i en metaanalys 
1990. De har kunnat hitta 862 artiklar, 664 med originella data från 1321 
studier , 238 rörande djur och 1083 humana. Data var dock för det mesta 
otillräckliga för att kunna räkna ut sensitivitet, specificitet eller prediktivt 
värde av blödningstiden gällande peroperativa blödningar. På endast två 
studier kunde man konstruera ROC kurver (receiver operating 
characteristic).  
Författarna drog slutsatser att det inte fanns någon evidens talande för BT 
som diagnostiskt test varken för peroperativa komplikationer, 
läkemedelspåverkan  eller trombocytfunktion. Man kunde inte heller 
förutspå risk för blödning på andra kroppspartier än volarsidan av 
underarmen utifrån den (Rodgers RPC ,Levin J. A critical reappraisal of the 
bleeding time.Semin Thromb Hemost 1990;16:1-20). 



Preoperativa rutiner och screening av friska personer inför elektiva ingrepp i 
syfte att minimera operation- och narkosrisk och förkorta 
rehabiliteringsperiod har varit i fokus för en svensk SBU rapport 
(Preoperativa rutiner , SBU rapport ,maj 1989.). Där hade man begränsat 
sig på vuxna patienter inom allmän kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi, 
och gick igenom vetenskapliga artiklar rörande preoperativa  hjärt-
lungröntgen , EKG samt laboratorieundersökningar. Inget av dessa  visade 
sig vara kostnadseffektivt och meningsfullt.  



Enligt en internationell enkät (1992.) med 85 centra i USA och ytterligare 
180 runt om i världen bestämdes blödningstid innan leverbiopsin i hela 
73% av alla asiatiska centra medan  siffran i USA  var mycket lägre – 
36% ,(Sue M, Caldwell SH, Dickson RC, Macalindong C, Rourk RM, 
Charles C, Doobay R, Cambridge SL, Barritt AS, McCallum RW. Variation 
between centers in technique and guidelines for liver biopsy. Liver.
1996;16:267-70) , vilket låg i paritet med Frankrike (Cadranel JF, Rufat P, 
Degos F.Gastroenterol Clin Biol.2001;25:77-80). 



I en serie av 471 ultraljudledda biopsier på nativa njurar har en tredje del 
insjunknat i post procedural blödning och en patient blev slutligen nefrektomerad 
( Manno C,Strippoli GF, Arnesano L, Bonifati C, Campobasso N, Gesualdo L, 
Schena FP. Predictors of bleeding complications in percutaneous ultrasound-
guided renal biopsy. Kidney Int 2004;66(4): 1570-7). 
Att patienter med njursvikt och uremi är lätt blödande är allmänt känt , delvis  p g 
a förvärvad    trombocytdysfunktion och delvis sekundärt till reologiska 
förändringar som följd av anemi. Dessutom har njurar väldigt utvecklat vaskulärt 
nät och får 20% av hela cardiac output och därför gör många nefrologer  liten 
hemostasutredning inför ingreppet. 
Bestämning av blödningstid ingår och förespråkas av flera experter inom 
området (Mattix H,Singh AK. Is bleeding time predictive of bleeding prior to a 
percutaneous renal biopsy? Curr Opin Nephrol Hypertens 1999;8:715-718; 
Whittier W,Korbet S. Renal biopsy:update.Curr Opin Nephrol Hypertens 
2004;13:661-665). I studien där man biopserat utan BT innan har man ändå gett 
desmopressin och/eller estrogener till högriskpatienter  empiriskt ( Stiles KP,Hill 
C,LeBrun CJ et al.The impact of bleeding times on major complication rates after 
the percutaneous real –time ultrasound-guided renal biopsies,J Nephrol 
2001;14:275-279). Man konkluderar att BT bestämning I stort inte förändrar 
handläggningen. 



Lab Prover 
 

Primär hemostas:  
  

Trombocyter, VWF test och trombocytfunktionstester 
 
 

Koagulationen: 
 

APT-tid, PK och testning av de individuella faktorerna 




